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 نادرة لم يسبق نشرها ثالثة فلوس مملوكية

محمد حسين حويدقد. 


 

 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة ونشر ثالثه فلوس مملوكية نادرة ، الفلسان األول 
والثانى للسلطان قطز، واالول يحمل عبارة لم ترد فى المصادر التاريخيه وهى فاتح 

ظهر وهو فلس لم يسبق نشر مثيل كتابه البالد اإلسالم ، والثانى كتابات الوجه نفسها 
، اما الثالث فهو للسلطان حسن والتاريخ المسجل عليه اليتوافق مع فترة حكمة ، له

 والفلوس الثالثة تمثل اضافات جديدة للفلوس المملوكية .

 الكلمات الدالة :

 ضرب                 - حلب – دمشق - مصر  -سلطان   -مماليك

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  شريك في  شركة فنادق مرشال    ssin0@gmail.commhue 
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في فترتين من  ضربت يةفلوس مملوك ثالثة نشريهدف هذا البحث إلى دراسة و 
الفلسان األول والثاني لسييف اليدين قطيز، ومين المعيروف النيدرة فترات هذا العصر، 

وتاريخ ضربه ال يتوافق  ناصر حسنللالشديدة لنقود قطز المنشورة،  و الفلس الثالث 
ار بمقدميية تاريخييية مرتبطيية ب صييد موضييوا البحييث وتبييدد دراسيية .مييع فتييرة حكمييه

وجه اإلخيتالف مبيناً د ووصف لكل طراز وصفاً دقيقا إلى طرزالتى صنفت ، الفلوس
 اإلشارة إلى النماذج التي سبق نشرها ثم وبين غيره من الطرز التى سبق نشرها بينه

محفوظيية فييي  والفلييوس الييواردة بالبحييثلييم يسييبق نشيير مثيييل منييه،  دو ميين هييذا الطييراز
 سوريا.حمد بة األستاذ دسامة دبو دمجموع

تثير  معلومات غاية في األهمية الفلوس المنشورة  تحمل :إشكالية الدراســة وأهميتها
عليى  سيجلتقيد و ،  تحتياج لمزييد مين البحيث والدراسيةو ،الجدل وتفتح باب النقاش 

وليم تيرد عليى نقيود تليك  القاب لم تيرد فيى المصيادر التاريخييةول والثانى فلسين االال
 ، تياريخ ضيرب اليتوافيق ميع فتيرة حكيم السيلطان الثالث فلسال، كما ورد على الفترة
 .اضافة جديدة للفلوس المملوكية الفلوس المنشورة بالبحث وتمثل

 : فلوسالمقدمة تاريخية مرتبطة باألحداث التي واكبت إصدار 

هييذا  التييى يضييمها دور األحييداث التاريخييية المرتبطيية ب صييدار الفلييوس الثالثييةتيي
وقيد  م(،1382-1250هي/ 784-648) البحريية فيي عصير سيالطين الممالييك البحث
سييقوط باييداد  ، االول والثييانى  األحييداث التاريخييية المرتبطيية بضييرب الفلسييين سييبقت

م1258هي/ 656عاصمة الخالفة العباسية في يد الماول سنة 
(1)
وبعيدها بيدد الزحيف  ،

الماييولي فييي التمييدد، ووصييل دطييراف بييالد الشييام ووقييع ملييوك بييالد الشييام األيييوبيين 

للخييوف والييذعر، وسييارا الملييك الناصيير الثييانيفريسيية 
(2)
ملييك دمشييق 

(3)
وحلييب 

(4)
 

                                           
عصام الدين عبيدالرووف: اليدول المسيتقلة فيي المشيرق اإلسيالمي منيذ مسيتهل العصير العباسيي  (1)

دراسيية لييدول  سيييا الصييارن )الكومنولييث الجديييد( فييي عصييوره اإلسييالمية  -حتييى الاييزو الماييولي 
 .202، ص/1999المزدهرة، القاهرة 

ح الدين يوسف الملقب بصيالح اليدين الثياني ، ورث الملك الناصر الثاني هو الملك الناصر صال (2)
م، ودعاه العساكر األكيراد لتمليك دمشيق سينة 1236ه/ 634ملك حلب خلفاً ألبيه الملك العزيز سنة 

علييييى يييييد الماييييول سيييينة  م وناصييييب ملييييوك مصيييير المماليييييك العييييداو وتييييوفي1250هيييي/ 648
، دراسيييات فيييي التييياريخ انظييير: هيييامتلون .   . رجيييب: صيييالح اليييدين األييييوبي :م.1260هييي/ 658

؛ زامباور: معجيم األنسياب 235:  230، ص ص /1996اإلسالمي، حررها يوسف دبيش، بيروت 
، ص ص 2008، دخرجه زكي حسن و خر، القاهرة 1واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، ج

152-153. 
انييت عاصييمة دمشييق: هييي )قصييبة بييالد الشييام( وإحييدن الحواضيير اإلسييالمية الكبييرن بوصييفها ك (3)

األمييويين ومحييور التعرييييب بييبالد الشيييام، وكانييت مركييزاً لتجميييع الحجيياج الوافيييدين ميين المنييياطق 
اإلسييالمية الشييمالية، وكانييت دمشييق دار الضييرب الرسييمية للخالفيية، انظيير: يوسييف جميييل نعيسييه: 

؛ 381، صيي/1986م(، دمشييق 1840-1772هيي/ 1256-1186، )3، ق2مجتمييع مدينيية دمشييق، ج
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سفارة ودية للماول معلناً خضوعه وطالباً مساعدته في تملك مصر، ورفي  ب رسال 

ا منه الخضوا دون قيد دو شرطالماول مطالبة ودرادو
(5)

، وكان ملك مصير فيي هيذا 
م(، وهييو 1259-1257هيي/ 657-655الوقييت المنصييور نييور الييدين علييي بيين ديبييك )

الثاني من ملوك الترك بالديار المصرية، وكان حدثاً في الخامسة عشر مين عميره
(6)

 ،

وقد عين وقتها األمير قطز
(7)
قيام قطيز األحيداث  نائباً له ودتابكاً للعسكر، وبسبب هذه 

بجمييع األمييراو واألعيييان عييرفهم دن الييبالد تييم بموقييف عصيييب، ويخشييى دن تختلييف 
الكلمة بسبب صار سن ابن دستاذه، ودن اليبالد تحتياج إليى رجيل قيوج يواجيه الخطير 

هيي/  657المحيدق بييالبالد، فيي فتوه بخلييع الملييك وولييوه مكانيه فييي شييهر ذج القعييدة سيينة 

م1259نييييوفمبر 
(8)

األحييييداث واسييييتولى الماييييول علييييى حلييييب سيييينة ، وتسييييارعت 
م، ودعليين بعيي  الملييوك األيييوبيين خضييوعهم للماييول تجنبيياً للخييراب 1260هيي/ 658

متوجهيياً للحييدود حلييب، ودثنيياو ذلييك هييرب الملييك الناصيير ميين دمشييق لالييذج حييدث 
ولكن وقع في قبضة الماول وسقطت ديضياً دمشيق فيي دييديهم،  المصرية طالباً النجدة
 ، وبييادر بييالخروج ميين الييديار المصييرية األميير لملييك قطييز فعظييم عليييهوقييد بلييك ذلييك ا

الحامييية الماولييية، والتقييى بجيشييه مييع  واسييتولى فييي طريقييه علييى غييزة وطهرهييا ميين
الماول في عين جالوت وهي بلدة صايرة من در  فلسطين تقع بين بيسيان ونيابلس 

ماييول م وانكسيير جيييش ال1260سبتمبر هيي/ 658وكييان ذلييك فييي شييهر رمضييان سيينة 
وظل يطاردهم ويطهر المدن من الحاميات الماوليية، ودخيل دمشيق واسيتقبل اسيتقبال 
الفاتحين، ولم يضيع وقته فاسيتمر يطياردهم حتيى دعيالي بيالد الشيام وخطيب ليه عليى 

                                                                                                           
، 1999م رحاحليية: النقييود ودور الضييرب فييي اإلسييالم فييي القييرنين األولييين، القيياهرة إبييراهيم القاسيي

 .88، ص/2000؛ 85ص/
حلب: تقع على الطريق الرئيسي من إقليم الجزيرة وما يليه شرقاً من دقاليم  سيا الوسطى وشمال  (4)

لمية ومعبير للايزاة الشام ودقاليم شرق البحر المتوسط من ناحية دخرن مما جعلها قصبة التجارة العا
والفاتحين ومحطة للمسافرين،دنظر: عادل عبدالحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سالطين المماليك 

 .7، ص/2000، القاهرة 1م(، ج1517-1250ه/ 648-923)
قاسم عبده قاسم وعلي السيد علي: األيوبيون والمماليك  )التاريخ السياسي والعسكرج(، مؤسسية  (5)

 .136، ص/1995لبحوث اإلنسانية، عين للدراسات وا
هيي/(: النجييوم الزاهييرة فييي ملييوك مصيير 874ت  -ابيين تاييرج بييردج )جمييال الييدين دبييو المحاسيين  (6)

، تحقيييق: إبييراهيم علييي طرخييان، 7والقيياهرة، )سلسييلة تراثنييا( طبعيية مصييورة عيين دار الكتييب(، ج
 .41، ص/1971القاهرة 

ة حاكمة هي دسرة السلطان جالل الدين خيوارزم تنسب روايات المؤرخين قطز إلى دسرة إسالمي( 7)
شاه، وهو مملوك وقع في الرق ومر بالمراحل التي يمر بها دج مملوك فيي تليك الفتيرة، وترقيى فيي 
الخدمة حتى صار من كبراو دمراو مماليك الملك =المعز ديبك التركمياني: انظير: قاسيم عبيده قاسيم: 

 38، ص 1998جتماعي(، القاهرة عصر سالطين المماليك )التاريخ السياسي واال
هي/(: عقيد الجميان فيي تياريخ دهيل الزميان، تيراجم ودحيداث 855ت  -العيني )بدر الدين محميود  (8)

 258، ص/1987سالطين المماليك، تحقيق محمد محمد دمين، القاهرة 
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منييابر المييدن المصييرية والشييامية حتييى دعييالي بييالد الشييام
(9)
وقييام بعييد ذلييك بترتيييب  ،

عاد بع  الملوك األيوبيين لملكهم مع التبعية لملك األوضاا الداخلية في بالد الشام ود
وقيد ازينيت  ملكه تنتظير عودتيه،مصر، حدث ذلك في الوقت الذج كانت فيه عاصمة 

لشرف استقباله، وعندما وصل إلى الديار المصرية في بلدة القصير بمحافظة الشرقية 
، وفيي استقر بع  الوقيت ميع مماليكيه المقيربين فيي حيين انصيرف جيشيه للصيالحية

مكيدة دبرها قائد جيشه بيبرس قتل الملك قطز، وتشاور المتآمرون فيما بينهم واتفقيوا 

على تولية الملك بيبرس، وكان ذلك في شيهر ذج القعيدة فيي السينة نفسيها
(10)

، وعليى 
-657الييرغم ميين الفتييرة القصيييرة التييي قضيياها قطييز فييي ملييك مصيير وبييالد الشييام 

سييجالت التيياريخ بحييروف ميين نييور، عجييز  م، إال دنييه كتييب اسييمه فييي1260هيي/ 658
 الكثيرون من ملوك مصر رغم سنوات حكمهم الطويلة دن يحققوا ألنفسهم هذا المجد.

، وتحدييداً عقيب انتصيار جييش بهيذه الفتيرة التاريخيية االول والثيانى ويرتبط الفلسان 
  لطرازين هما : وينتميانقطز على الماول ، 

 رة عن دربعة دوائر متحدة المركز تحيط بالفلس من شكله العام عبا : الطراز األول
منها دائرة من حبيبيات غيير متماسية، وقيد سيجلت نصيوص الكتابيات بخيط  ، الخارج

النسخ
(11)

يتشابه مع الخط المسجل على نقود الملك المنصيور نيور اليدين عليي  والذج 
ر والظهير والملوك األيوبيين في تلك الفترة، وقد وردت كتابات الوجه في دربعة دسيط

(1 وجاوت نصوص الكتابات )لوحة رقمفي ثالثة دسطر، 
(12)

 كما يلي: 

 ال//ظ//ه////ر ال//وج///////ه
 المظفر

 السلطان الملك
 سيف الدنيا
 و

 الدين قطز

 فاتح بالد اإل

 ]سالم[

                                           
؛ علي محمد محمد الصالبي: السيلطان سييف اليدين 75قاسم عبده: عصر سالطين المماليك، ص/ (9)

 .126-121، ص/2009قطز ومعركة عين جالوت، القاهرة 
 .129علي الصالبي: السلطان سيف الدين قطز، ص/( 10)
خط النسخ هو دحد دنواا الخط العربي، وهيذا الخيط نقيل فييه المسيتقيمات وتحيل األقيواس محيل  (11)

مكييان  الزوايييا، وقييد تفييرا منييه خييط الثلييث المسييجل بييه فلييوس سييالطين المماليييك وقييد احتييل الخطييان
الصييدارة كخييط رسييمي للتييدوين علييى الفنييون التطبيقييية =منييذ القييرن السييابع الهجرج الثالييث عشيير 
الميييالدج، ثييم تبييود خييط الثلييث وحييده مكييان الصييدارة فييي القييرنين الثييامن والتاسييع  الهجريين الرابييع 

مين القيرن والخامس عشر الميالدييين: دنظير: مايسية داود: الكتابيات العربيية عليى اإلثيار اإلسيالمية 
 .160- 57، ص ص /1991ه/(، القاهرة 18-7األول حتى دواخر القرن الثالث عشر للهجرة )

 مم. 21جرام وقطر  3،6مجموعة دسامة دبو دحمد: وزن  (12)
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"المظفير" مين الظفير وهيو  األتيية : لقاباألالوجه على اشتملت نصوص كتابات      
، دنه مؤيد من هللا نظراً لتقواه ،معناه الحربي على مدلول ديني النصر ويشتمل بجانب

وقد اطلق على قطز بعد ان ظفير عليى المايول فيى معركية عيين جيالوت 
 (13)

 ، وورد
، وقييد دطلييق علييى والالبيية  هييذا اللقييب فييي السييطر األول، و "السييلطان" بمعنييى القهيير

الدولة المملوكيية اليذين  ولم يحظ بهذا اللقب ملوك كلقب فخرج، األيوبى صالح الدين
سبقوه فى حكم مصر ولم يرد دبداً على نقودهم، كما لم ييرد عليى نقيود مين جياو بعيده 

م، ثم دصبح معتاداً على  1261ه    659إال بعد إحياو الخالفة العباسية بالقاهرة سنة 
نقود المماليك بعد ذلك، خاصة دنه دضفى عليهم والية اسمية عليى سيائر دنحياو العيالم 

 ،اليذج يطليق عليى اليرئيس األعليى للسيلطة الزمنييةهيو اللقيب "المليك" وو اإلسالمي،
وبعيد ذليك صيار يطليق  ،ولما جاوت الدولة األيوبية احيتفظ صيالح اليدين بي/هذا اللقيب

بينميييا انفيييرد رب األسيييرة األكبييير بلقيييب  ، عليييى اليييوالة مييين دفيييراد األسيييرة األيوبيييية

السييلطان
(14)

الثيياني، دمييا السييطران الثالييث والرابييع فقييد جيياو اللقبييان فييي السييطر  ، وقييد
اشتمال عليى جيزو مين اللقيب المضياف لليدين واليذج اسيتكمل فيي السيطر األول عليى 

وهييو لقييب مركييب يحمييل معنييى القييوة ،الظهيير "سيييف الييدنيا والييدين"
(15)

، ويليييه اسييم 
وهيي اللاية التيي تكليم  التركيية ، السلطان "قطز" بمعنى الثور الوحشيي بلاية القبقياق

ها المماليكب/
(16)

اإلسيالم"، لقيب فخيرج "فياتح بيالد  في السيطرين التياليين ، ويلي ذلك
رد بالمصيييادر ا اللقيييب الييذن  ليييم ييي/هذا الفلييس بوجيييود هييذوتيي تي األهميييية الكبييرن لييي

إال بعد دحره الماول في معركة عين  الحق فى دن يتلقب به قطزل ، ولم يكن التاريخية
، ووجيود األلقياب الفخريية عليى  ييةالماولمييات الحامين  جالوت وتطهيره بيالد الشيام

النقود المملوكية دمر شائع فييه اعتيزاز وفخير لصياحب الطيراز، وقيد ورد عليى نقيود 
صييالح الييدين وناصيير المليية المحمدييية  :األشييرف خليييل بيين المنصييور قييالون  دلقيياب

 وذليك بعيد تصيفية الوجيود الصيليبي مين الشيام وتشابي/هه فيي ،ومحى الدولية العباسيية

ن األيوبيجهاده ضد الصليبيين بصالح الدي
(17)

هذا الفلس عين ل الشكل العام يختلفو .
كتابيات  فيهيا  توالتيى وردفيي حكيم مصير،  لقطيز السيابقينحكام دولة المماليك نقود 
ولهيذا السيبب ييرجح ضيربه بمدينية مين ميدن بيالد هامش، وحولهيا داخيل مربيع مركيزال

والتيى فلوس الناصر الثاني ملك دمشيق وحليب شكله العام يتشابه مع  خاصة دنالشام،
حكام  نقودمع العام  هشكليتشابه  ، وقد نشر بالوج فلس لقطزكتابى هامش دون دغلبها

                                           
 .473، ص/1978حسن الباشا: األلقاب االسالمية فى التاريخ والوثائق واالثار ، القاهرة  (13)
 .499-323حسن الباشا: األلقاب، ص ص  (14)
 .341حسن الباشا: األلقاب، ص/ (15)
عبيدهللا عطيييه عبييدالحافظ: معجييم دسيماو سييالطين ودمييراو المماليييك فيي مصيير والشييام، القيياهرة  (16)

 .112، ص/2011
 .530حسن الباشا: األلقاب، ص/ (17)
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 حليبتكيون مدينية قيد  دو، القياهرة مكيان الضيرب  ربميا وذكير ،مصر السابقين لقطز
ال عليييى نقيييود حليييب لتيييى ليييم تيييرد إاالكلمييية هيييى و ،حيييرف مييين كلمييية مدينيييةلوجيييود د

ملوكيةالم
(18)

ضرب فلوس مملوكية فيي لم يذكر  Diler ديلر دن شارة هناوتجب اإل .

تلك الفترة بدمشق وحلب
(19)

فيي كتابيه عين النقيود  (Album)شيار البيوم فى حيين د ،
فلس ضاف دن  د ، و لقطز مضروبة في مصر وحلبوجود فلوس اإلسالمية النادرة ل

دلييل النيدرة Rة حلب يحمل عبارة فاتح بيالد اإلسيالم ودعطيي العالمي
(20)

عليى حيد -، 
 .الطراز لهذانموذج لم ينشر و -علمي

شكله العام هو نفسه الشكل العام للطراز السابق مع اختالف نصوص  : الطراز الثاني

(2)لوحة رقم  نصوص الكتابات جاوتوالكتابات وترتيبها، 
(21)

 هذا النحو: على 

 ال//ظ//ه////ر ال//وج///////ه

 ضرب

 السلطان الملك

 المظفر سيف الدنيا

 و

 ضرب

 السلطان الملك

 المظفر ]سيف[ ال/]دنيا[

] ... [ 

باإلضيافة إليى  ، كتابات الوجه مثل كتابات وجه الطيراز السيابق نصوص وردت     
وجود كلمة "ضرب" بالسطر األول، ومن المفتر  دن تكمل كتابات الظهير ميا ورد 

 اليرجح ضربتابات الوجه، وك نصوص  مثلجاوت من كتابات على الوجه، ولكنها 
كيان  ، وربما  حرفختالفهما فى طريقة كتابة بع  األإل بقالب الوجهكتابات الظهر 
وهيو السيطر الرابيع يخفيي عبيارة "فياتح بيالد اإلسيالم"،  الايير واضيح الجزو السيفلي
 شكله العيام و تشابهللقطز على الرغم من عدم وجود اسمه عليه، هذا الطراز وينسب 

ى حيد علميي وفيي علي- ،قطز اسم  باته مع  الطراز السابق المذكور عليهنصوص كتا
نقييوده لقطييز يضيياف ل اً جديييد اً طييراز دن يمثييل هييذا الفلييس يييرجحو -ضييوو مييا وصييلنا

 المنشورة.

فترة تنتمى لفهى  ،األح/داث التاريخية التي واكبت ضرب الف/لس الثالث لى وبالنسبة إ

                                           
(18) 

The Coinage Of The Mamluk Sultans Of Egypt And Syria, ANS., Numismatics Society, 

New York 1964, p. 84, No. 26. 
(19)

 Diler (Ömer): Islamic Mints, Islam Dar Pyerleri, Istanbul 2009, pp. 492, 566. 
(20)

 Album (Stephen): A Check list Of Islamic Coins, Second Edition, Santarosa 1998, p. 

51, No. 879. 
 مم. 20جرام وقطر  3،8مجموعة دسامة دبو دحمد: وزن  (21)
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خر دوالد السلطان الناصر محمددحكم 
(22)

وتولية دحفاد الناصر محمد، وكانت  ومقتله 
السالطين هذا الفترة عبارة عن سلسلة من حوادث البؤس والشقاو، إذ كان هؤالو 

دطفاالً يولون ويعزلون حسب إرادة دمراو المماليك، وإذا بلك دحد هؤالو السالطين 
اهب مبلك الرجال ودراد إظهار إرادته، كانوا يخلعونه من السلطنة ويزج في غي

دو قد يلقى حتفه ويولوا غيره من ساللة الناصر محمد ،السجون
(23)

، وينسب الفلس 
وهو السلطان الملك الناصر دبي المحاسن ، لوارد بالبحث للسلطان الناصر حسنا

 ه/ 752-748) مد بن قالون تولى عرش البالد سنةحسن بن الملك الناصر مح

بالديار المصريةم(، وهو التاسع عشر من ملوك الترك 1347-1351
(24)

حكم وقد  ،
السلطان حسن مرتين األولى وهو يبلك من العمر ثالث عشرة سنة واستمر يحكم 
حتى خلعه األمير طاز من الحكم وسجنه وولى دخاه صالحاً عرش البالد، وبعد مرور 

وقراوة  فى محبسه سنوات دعيد لعرشه بعدما بلك األمراو مالزمته للصلوات الخمس

كتب العلماو
(25)

روا الخليفة العباسي دخرجوه من دور الحرم ودحض، ومن ثم 
م، وهكذا 1354ه/ 755المعاصر والقضاة األربعة ورفعوه على عرش البالد سنة 

دصبح حسن سلطاناً للمرة الثانية
(26)

كبير ، وظل على العرش حتى وقع ما بينه وبين 
بالد الشام، وعرفه دمراو المماليك عداوة، ولذلك هرب من الديار المصرية قاصداً 

خر دبع  المماليك فامسكوا به ودحضروه ليلباا الخاصكي كبير األمراو، "فكان 

العهد به بالسلطان فلم يعلم له خبر وال عين وال دثر"
(27)

 ه/ 762، وكان ذلك سنة 
وبعد وفاة السلطان حسن رف  يلباا دن يتولى السلطنة  خر دبناو الناصر ،  م1361

بايعوا دحد دحفاد لناصر حسن خشية دن ي خذ بالث ر منه، ولذلك محمد دو دحمد ابن ا
ه  764 -762) الناصر محمد وهو محمد بن المظفر حاقي بن الناصر محمد

                                           
الناصر محمد: هو الملك الناصر دبو الفتوح ناصر الدين محمد ابين السيلطان المنصيور قيالون،  (22)

ويعيييد التاسيييع مييين مليييوك التيييرك باليييديار المصيييرية، حكيييم ثيييالث فتيييرات متقطعييية وتيييوفي سييينة 
م، ويعد لقبه الناصر لقب تعريف خاص به وقد شاا استعماله فى العصيرين االييوبى 1341ه/ 741
 528؛ حسن الباشا : االلقاب ، ص 41، ص/8وكى  :انظر: تارج بردج: النجوم الزاهرة، جوالممل

وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر، ترجمة محمود عابدين، سلسلة )صفحات من تياريخ  (23)
 104، ص/1995(، القاهرة 25مصر 

ائع الدهور، تحقيق: محمد ه/(: بدائع الزهور في وق930ت  -ابن إياس )محمد بن دحمد الحنفي  (24)
 .519، ص/1ق 1، ج1982مصطفى، القاهرة 

ه/(: السلوك لمعرفة دول المليوك، تحقييق: سيعيد 845ت  -المقريزج )تقي الدين دحمد بن علي  (25)
 .1، ص/1ق 3، ج1970عبدالفتاح عاشور، القاهرة 

 .553، ص/1ق 1ابن إياس: بدائع الزهور، ج (26)
هي/(: السييف المهنيد فيي سييرة المليك المؤييد شييخ 855ت  -د بن دحمد العيني )بدر الدين محمو (27)

 .216، ص/1967المحمودج، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، القاهرة 
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وتولى عرش البالد في السنة التي توفي فيها الناصر حسنم(  1361-1363 
(28)

. 

طه تتوسي مثليث شيكل هندسيى يشيبه كتاباتيه مدونية داخيل : طراز فلسس الناصسر حسسن
وحييول الييدائرة فييي ثييالث مسيياحات محصييورة بييين دضييالا المثلييث واإلطييار ، دائييرة 

الخارجي سجلت كتابات الهامش، ويحيط ب/هذا اإلطار من الخارج دائيرة مين حبيبيات 

(3غير متماسة، وسجلت نصوص الكتابات )لوحة رقم 
(29)

 هذا النحو: على 

 ال//ظ//ه////ر ال//وج///////ه

 مركز   حسن

 لسلطان   الملك   الناصرهامش   ا

 مركز   ضرب

هامش   دمشق سنة   ثلث وستين   
 وسبعماية

تبدد قراوة نصوص كتابات الوجه من الهامش الخارجي وتنتهي بالكلمة المسيجلة  
وردت دلقيياب  ، وحسييب العييرف فييي ترتيييب األلقيياب المملوكيييةداخييل دائييرة المثلييث، 

ن فييي اتجيياه يسييير مييع عقييارب السيياعة، وهييي "السييلطان" و "الملييك" و السييلطان حسيي
"الناصيير" وتنتهييي باسييمه "حسيين" المييدون داخييل دائييرة المثلييث، بينمييا تبييدد قييراوة 
نصييوص كتابييات الظهيير ميين داخييل دائييرة المثلييث وهييي كلميية "ضييرب"، ومييع اتجيياه 

سنة، وفي  عقارب الساعة سجل اسم مكان الضرب "دمشق" بكتابات الهامش ثم كلمة
المساحة التالية رقما اإلحاد والعشرات من تياريخ الضيرب وفيي المسياحة الثالثية رقيم 

هي/، وهيو فليس 763المئات، وفلس الناصر حسن المنشور ضرب دمشق مؤرخ بسنة 
فرييد ميين نوعيه ألن تيياريخ الضيرب المسييجل علييه ال يتوافييق ميع فتييرة حكيم الناصيير 

فييي  تيياريخ الضييرب خطيي  خطيي  باحييث دنهيي/، وال يييرجح ال762ي سيينة حسيين المتييوف
 مييراو المماليييك فييىألدو  مشييرف دار الضييربل وجييود دوافييع سياسييية ويييرجح ،السييك
حكيم الناصير  فتيرة. وينسب إلى هذا الطراز عديد من النماذج سبق نشيرها فيي دمشق
منهييا نمييوذج نشييره "بييالوج" محفييوظ بمتحييف جمعييية النميييات األمريكييية فييي  ،حسيين

نيويورك
(30)

طيرز لتصيميمات   نموذجياً  يعيد  تصميم هذا الطراز بالذكر دن  وجدير .
وقد توصيلت فيى هيذا البحيث إليى  خرين من بيت الملك الناصر.دفلوس دمشق لملوك 
 النتائج التالية :

كميا  سالمية النادرةوهى من الفلوس اإل ،سين من فلوس سيف الدين قطزلف نشرت -1
وهيى تحيدد فتيرة ضيرب الفليس  ،اإلسيالم  فاتح بالد يحمل االول عبارةو ، ذكر البوم

                                           
 .64، ص/1ق 3المقريزج: السلوك، ج (28)
 مم. 19جرام وقطر  2،4مجموعة دسامة دبو دحمد: وزن  (29)

(30) 
Balog: The Coinage, p. 200, No. 374 (2,91 g - 18 mm). 
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لقييب السييلطان  ديضيياً  ويحمييل ، بالد الشييامليي قطييز  بعييد معركيية عييين جييالوت وتطهييير
 ، والفلس الثانى فى حكم مصرالمماليك الذين سبقوه  ه دو نقودوالذن لم يرد على نقود

 عليهميا بقاليب والظهر نفسها ، واليرجح ضرب الكتابيات الوجه على كتاباتوردت ال
حدثت تايرات فى القالب  ربما ود، ختالف طريقة كتابة بع  االحرف فيهما واحد إل

 .لم يسبق نشر مثيل له الفلس وفى الاالبنتيجة الضرب 

وال ييرجح ان  نشرت فلس للناصر حسن تاريخ ضربه اليتوافق مع فتيرة حكميه ، -2
 راو ذليك ،وفى الااليب كانيت هنياك دوافيع سياسيية و ، تاريخ الضرب خط  فى السك

بما يعنى ضربه بعد عام ه فى فترة سلطنة المنصور محمد  763والفلس مؤرخ بسنة 
يرجيون ممالييك دمشيق و ربميا كيان دميراو م ،من إختفاو الناصر حسين فيى بيالد الشيا

  ./ه 762سنة  فى مصر بعد التقلبات السياسيةالناصر حسن على العرش  استمرار 
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 العربية واألجنبية :قائمة المراجع 
ه/(: السيلوك لمعرفية دول المليوك، تحقييق: سيعيد 845ت  -المقريزج )تقي الدين دحمد بن علي  -1

 1970عبدالفتاح عاشور، القاهرة 
هي/(: عقيد الجميان فيي تياريخ دهيل الزميان، تيراجم ودحيداث 855ت  -العيني )بدر الدين محمود  -2

 1987، القاهرة سالطين المماليك، تحقيق محمد محمد دمين
هي/(: السييف المهنيد فيي سييرة المليك المؤييد شييخ 855ت  -العيني )بدر الدين محميود بين دحميد  -3

 1967المحمودج، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، القاهرة 
هي/(: النجييوم الزاهيرة فييي مليوك مصيير 874ت  -ابين تايرج بييردج )جميال الييدين دبيو المحاسيين  -4

، تحقيييق: إبييراهيم علييي طرخييان، 7مصييورة عيين دار الكتييب(، ج والقيياهرة، )سلسييلة تراثنييا( طبعيية
 1971القاهرة 
ه/(: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محميد 930ت  -ابن إياس )محمد بن دحمد الحنفي  -5

 1982مصطفى، القاهرة 
-1250هييي/ 923-648عييادل عبييدالحافظ حمييزة: نيابييية حلييب فييي عصييير سييالطين المماليييك ) -6

 2000القاهرة  ،1م(، ج1517
قاسم عبده قاسم وعلي السيد علي: األيوبيون والمماليك  )التاريخ السياسي والعسكرج(، مؤسسية  -7

 1995عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، 
م(، 1840-1772هيي/ 1256-1186، )3، ق2يوسييف جميييل نعيسييه: مجتمييع مدينيية دمشييق، ج -8

 1986 دمشق
 1998اليك )التاريخ السياسي واالجتماعي(، القاهرة قاسم عبده قاسم: عصر سالطين المم -9
هامتلون .: صالح الدين األيوبي، دراسيات فيي التياريخ اإلسيالمي، حررهيا يوسيف    . رجب  -10

 1996 دبيش، بيروت
 2009علي محمد محمد الصالبي: السلطان سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت، القاهرة  -11
ربية على اإلثار اإلسالمية من القرن األول حتى دواخير القيرن الثاليث مايسة داود: الكتابات الع -12

 1991ه/(، القاهرة 18-7عشر للهجرة )
 1978االسالمية فى التاريخ والوثائق واالثار ، القاهرة  حسن الباشا: األلقاب -13
هرة عبدهللا عطيه عبيدالحافظ: معجيم دسيماو سيالطين ودميراو الممالييك فيي مصير والشيام، القيا -14
2011 
وليييم مييوير: تيياريخ دوليية المماليييك فييي مصيير، ترجميية محمييود عابييدين، سلسييلة )صييفحات ميين  -15

 1995(، القاهرة 25تاريخ مصر 
، 1999إبراهيم القاسم رحاحلة: النقود ودور الضرب في اإلسالم في القرنين األولين، القاهرة  -16
 2000؛ 85ص/
ة في المشرق اإلسيالمي منيذ مسيتهل العصير العباسيي عصام الدين عبدالرووف: الدول المستقل -17

دراسيية لييدول  سيييا الصييارن )الكومنولييث الجديييد( فييي عصييوره اإلسييالمية  -حتييى الاييزو الماييولي 
 1999 المزدهرة، القاهرة

، دخرجيه زكيي حسين 1زامباور: معجم األنساب واألسرات الحاكمة فيي التياريخ اإلسيالمي، ج -18
 2008و خر، القاهرة 

19 -  Balog (paul):The Coinage Of The Mamluk Sultans Of Egypt And Syria, ANS., 

Numismatics Society, New York 1964 

20 - Diler (Ömer): Islamic Mints, Islam Dar Pyerleri, Istanbul 2009, 

21 - Album (Stephen): A Check list Of Islamic Coins, Second Edition, Santarosa 1998 
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Title of research: Three rare Mamluk coins not 

previously published 

Dr .Mohamed Hussein Hwaidak

 

Abstract: 

This research aims to study and publish three rare Mamluk 

coins, the first and second belong to Sultan Qutoz, and the first 

contains a phrase that is not mentioned in the historical sources, 

which is the conquer of Islamic land. The third belongs to sulta 

hassn. The Date Of Struck does not coincide with a period of his 

ruleing , and the three are new additions to the Mamluks Coins .  

Key words: 

  Mimt- Aleppo - Damascus -Egypt - Mamluks  - Sultan    
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